شوال  1439هـ  -يونيو 2018م

والأم��ري �ك��ان؛ ولكن موجة التب�شري البنتكو�ستايل العارمة
ت�ف��اق�م��ت م��ع ن ��زوح ج�ح��اف��ل امل ��زارع�ي�ن ال �ف �ق��راء �إىل �أح��زم��ة
امل ��دن ال �ك�برى ،وم ��ا ل�ق��وه م��ن اح�ت���ض��ان م��ن ِق�ب��ل ّ
املب�شرين
الربوت�ستانت .فقد ترافق ذلك التمدد البنتكو�ستايل ب�شكل
ع��ام مع تطور الليربالية اجل��دي��دة �أواخ ��ر �سبعينيات القرن
املا�ضي ،وما �صحب ذلك من حترر ال�سوق التجارية املرفوق
بتحرر ال�سوق الدينية.
والأم� ��ر ال�لاف��ت يف ح� ّم��ى ال�ت�ن��اف����س ع�ل��ى امل�خ�ي��ال ال��دي�ن��ي يف
جنوب ال�ق��ارة الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن يغدو م�شروع ال��دي��ن م�شروعا
م�ستو َرداً بعيدا ع��ن الق�ضايا اجلوهرية للمنطقة .وه��و ما
ي�ج�ل��و م��ن خ�ل�ال ال �� �ص��راع اخل �ف��ي واجل �ل��ي ب�ين ال�ك��اث��ول�ي��ك
والإجن �ي �ل �ي�ي�ن ،ون�ق���ص��د ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ذات ال���س�ن��د ال��روم��ي
الأوروب ��ي والإجنيلية ذات ال�سند الأمريكي .لتغدو املطا َلبة
باحلريات الدينية والتعددية وحترير ال�سوق الدينية مطالب
غري بريئة .وب�صرف النظر عن ه��ذا التدافع ال��ذي ير�صده
ج��ان ب��وب�يرو ،ب�ين الكاثوليكية والربوت�ستانتية ،ف ��إن وجه
�أمريكا الالتينية الديني ال ينح�صر يف املكونات الكاثوليكية
�أو يف االن�شقاقات البنتكو�ستالية والإجنيلية فح�سب؛ بل ثمة
م�ك� ّو ٌن دي�ن� ٌّ�ي �شعبي عميق ،و�إن ت��راج��ع ط�ف��وه على ال�ساحة،
ناج ٌم عن غياب البنية التنظيمية يف تلك االعتقادات ،التي
طاملا تع ّر�ضت �إىل الطم�س منذ اكت�ساح الكاثوليكية وهيمنة
الت�أويل الأوغ�سطيني امل�ستوحى من الن�ص الإجنيلي« :اُخر ْج
�إىل ال �ط��رق وال���س�ي��اج��ات و�أج�ب�ر ال�ن��ا���س ع�ل��ى ال��دخ��ول حتى
ميتلئ بيتي» (�إجنيل لوقا .)24-16 :14فقد تع ّر�ض ال�سكان
الأ��ص�ل�ي��ون �إىل م��ا ي�شبه «ال�ك��روت���ش��ات��ا اجل ��دي ��دة» (احل ��رب
ال�صليبية) هدفت �إىل «تعميم احل�ضارة» و»ن�شر الدين احلق»
�إبان املرحلة اال�ستعمارية.
الدين ووعثاء ال�سيا�سة
�ش ّكلت الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية ال�ضاغطة يف �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة داف �ع��ا ق��وي��ا ل �ب�روز ت ��أوي �ل �ي��ات ج��دي��دة يف ال��دي��ن،
متحورت بالأ�سا�س حول اال�ستفادة من عامل الدميقراطية
والقبول بالتعددية� ،سواء يف �شكلها الديني �أو ال�سيا�سي� .إذ
مل تكن الدميقراطية مغرية للأديان يوما كما هو احلال يف
ال��راه��ن .حيث ُت�ش ِّكل الدميقراطية بالفعل الإغ ��راء الأك�بر
ل�ل�ت��وج�ه��ات ال��دي�ن�ي��ة ب�ع��د ت �خ � ّو ٍف ران يف �أو� �س ��اط امل�ت��د ّي�ن�ين،
باعتبار م ��ؤدى الدميقراطية �إىل الن�سبية ،و�إذا بالتعددية
وما تف ِرزه من مناخ تناف�سي ت�سهم يف جتدد الأديان .فقد �ساد
طويال �أن احلداثة جت ّر حتما �إىل تراجع الدين وتقود �صوب
يف�ض �إىل ما كان َ
منتظرا ،و�شهدنا
الع ْلمنة ،غري �أن ذلك مل ِ
نوعا من امل�صاحلة ،وما ح�صل هو تناف�س الأدي��ان وتطورها،
وعودة الدين �إىل الف�ضاء العمومي .كانت حقبة ال�سبعينيات
حا�سمة يف �أم��ري�ك��ا اجلنوبية ،لِ ��ا م��� ّ�س اخل��ارط��ة اجليودينية
م��ن حت��والت �أت��ت �آث��اره��ا متداخلة ومتناق�ضة �أح�ي��ان��ا .ففي
ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ف�ي��ه ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة م��ع اله��وت
التحرير تتب ّنى خيار الفقراء ،كان الفقراء مييلون �إىل خيار
الربوت�ستانتية وي�سريون �صوب الكنائ�س البنتكو�ستالية ،وهو
ما مل يكن خيارا �سيا�سيا �صرفا؛ بل خيارا دينيا �إميانيا بوجه
عام.

�ست�شتد حدّة التناف�س الديني مع الثمانينيات والت�سعينيات،
بعد �أن �أم�ست البنتكو�ستالي ُة الر�ؤي َة الديني َة الأك�ثر تناغما
م ��ع ال �ل �ي�برال �ي��ة اجل ��دي ��دة .ل �ي �ت �ع � ّزز ن �ف ��وذ ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي��ة
اجل ��دي ��دة ب �ب��روز ظ ��اه ��رة ال �ك �ن��ائ ����س الإجن �ي �ل �ي ��ة ال�ع�م�لاق��ة
( )megachurchالتي ال تكتفي بالوعظ الديني ،بل
متار�س �أن�شطة اجتماعية �شتى تربوية وتعليمية وريا�ضية
و� �ص �ح �ي��ة .و� �ض �م��ن ه� ��ذا ال �ت �ط ��ور احل ��ا� �ص ��ل غ��ال �ب��ا م ��ا دع� � َم
َّ
َّ
مر�شحني
مر�شحني مع َّينني للرئا�سة �أو
البنتكو�ستاليون
م��وال�ين ل�ه��م ،ك�م��ا ح�صل يف فينيزويال وال�ب�رازي ��ل وال�ب�يرو
وغواتيماال وكولومبيا .كانت احلالة الأكرث بروزا مع انتخاب
�ألبارتو فوجيموري ( )Alberto Fujimoriيف البريو
�سنة  1991وتعيينه نائبا بنتكو�ستاليا ،وكذلك حالة اجلرنال
�إفراين ريو�س مونت ( )Efraín Ríos Monttامل�شايع
للبنتكو�ستالية ،ال ��ذي اعتلى كر�سي ال�سلطة يف غواتيماال
يف �أع�ق��اب ان�ق�لاب ع�سكري �سنة  .1982ا ألم ��ر ذات��ه ح��دث يف
الربازيل مع ديلما رو�ساف ( ،)Dilma Rousseffيف
وقت �شهدت فيه الأح��زاب الكاثوليكية تراجعا .احلالة التي
�أوردناها ب�ش�أن البنتكو�ستاليني تن�سحب على الكاثوليك �أي�ضا
من حيث توظيف عامل الدين ورمزيته ،ذلك �أن الإ�ضرابات
الكربى يف قطاع ال�سيارات التي �شهدها الربازيل يف منطقتي
�سانتو أ�ن��دري و�ساو ب��رن��اردو ،خالل العامني (،)1980/1979
كانت جت ّمعاتها ُتعقد يف الكنائ�س ،بعد �أن وج��دت دعماً من
هوم�س.
الأ�سقف كالوديو ْ
مل يكن حر�ص البنتكو�ستاليني على ت�شكيل �أح��زاب دينية يف
كولومبيا يهدف �إىل «م�سحنة ال�سيا�سة» ،بقدر ما كان يهدف
�إىل انتزاع امتيازات ت�ضاهي امتيازات الكاثوليك ،من خالل
الت�أكيد على مبد�أ احلرية الدينية ،وهو ما حتقق بالفعل مع
د�ستور كولومبيا  .1991نتج عن ذل��ك اع ٌ
�تراف (�سنة )1997
ب�ترات �ي��ب ال � ��زواج ال��دي �ن��ي ال ��ذي ي�ع�ق��ده ال�ب�ن�ت�ك��و��س�ت��ال�ي��ون،
ف�ضال عن ال�سماح لرجال الدين املنتمني لكني�ستهم بالرتدد
على ال�سجون وامل�ست�شفيات .يف ه��ذا اجل��و التناف�سي �شعرت
الكاثوليكية بالغنب من تراجع نفوذها ،ولكن بقدر ما �ش ّكلت

الدميقراطية والتعددية م�شكلة بالن�سبة �إليها غدت حافزا
للتجدد والتطور.
انبعاث هجني
جتد الربوت�ستانتية نف�سها �أم��ام حت��والت اجتماعية جذرية
تتمثل يف الئكية ما بعد احل��داث��ة ،فهل بو�سعها اليوم الفوز
مبوقع يف ال�ساحة االجتماعية ،بني دعوات �أ�صولية �ضاغطة
و�إك��راه��ات ر�أ�سمالية مغالية؟ ذل��ك ما ح��اول امل��ؤمت��ر الثالث
ل�ل�أجن�ل��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��اب��ع للكنائ�س الإجن�ي�ل�ي��ة يف ك�ي��ب ت��اون
بجنوب �إفريقيا ،يف �أكتوبر  ،2010الإجابة عنه بو�صفه مراجع ًة
وتقييماً ال�سرتاتيجيات التب�شري يف الداخل واخل��ارج .فلئن
�شهدت �أو�ضاع الربوت�ستانتية تطورا الفتا يف �إفريقيا و�أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ف�ه��ي ت���ش�ه��د ت�ق��دم��ا حم� ��دودا يف ��ش�ب��ه اجل��زي��رة
الهندية بفعل الن�شاط املكثف للجمعيات الهندو�سية يف الذود
عن الهوية الهندية ومبوجب ّ
تك�شف ا�سرتاتيجيات التب�شري
الأج �ن �ب��ي و�أ� �س��ال �ي �ب��ه .ل�ك��ن ي�ب�ق��ى ال�ع�ن���ص��ر امل�م�ي��ز للتب�شري
ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي يف ان�ط�لاق��ه م��ن م �ب ��ادرات خ��ا��ص��ة وه��ادف��ة.
ي�برز الكاتب �أن��ه غالبا ما يجري �إن�شاء البعثات التب�شريية
الربوت�ستانتية �ضمن مبادرات �إجنيلية خا�صة ،يت�أتى متويلها
من متح ّم�سني �أثرياء قادمني من قطاع الت�صنيع.
ه��ذا وق��د ت�ضافرت تلك التحوالت مع ب��روز �أو��ض��اع جديدة،
فقد بقيت الكني�سة اللوثرية ب�سوي�سرا مرتبطة بالدولة �إىل
غاية العام  ،2000لت�سلك عقب ذلك التاريخ انف�صاال متدرجا
عن الدولة ،وهو الو�ضع نف�سه ال��ذي �شهدته الرنويج خالل
العام  .2012و�إذ ما كان االنف�صال حا�صال يف بالد الغال ويف
�شمال �إيرلندا ،فال ت��زال الكني�سة الربي�سبيتارية يف اململكة
املتحدة ويف �سكوتالند كني�سة ر�سمية.
ما اخلال�صة التي يخرج بها ه��ذا امل�ؤلف من خ�لال التطرق
�إىل ق �� �ض��اي��ا ذات � �ص �ل��ة ب ��ال�ل�اه ��وت وب ��ال ��واق ��ع؟ ال� �ب�ي ّ�ن �أن
الربوت�ستانتية ،وبوجه عام ،قد فقدتْ عرب القرون كثريا من
ذلك الزخم الإمياين الأ�صيل ،وحتديدا ذلك النف�س العقالين
يف ع�لاق��ة ال ��دي ��ن ب ��الإمي ��ان ،ل�ت�غ��رق جم ��ددا يف �أ� �ش �ك��ال من
التوليفية واحلما�س الباطني ،باتا يطبعان الربوت�ستانتية.
�صحيح رب�ح��ت الربوت�ستانية م��ن خاللهما مت��ددا وت�ط��ورا،
ولكن فقدت كثريا من �سماتها الأ�صيلة ،فهل بات االحتجاج
يف حاجة �إىل احتجاج �أي�ضا؟
------------------------------
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تاريخ البروتستانتية
من لوثر إلى الحركة البنتكوستالية  -جان بوبيرو
عزالدين عناية *
في شهر أكتوبر من العام الفائت ح ّلت الذكرى المئوية الخامسة لحدث اإلصالح البروتستانتي الكبير الذي شهدته أوروبا.
وعقدت سلسلة من الملتقيات والندوات ،كما صدرت جملة من
واحتفاء بالمناسبة ُأقيمت العديد من األنشطة والفعالياتُ ،
األعمال التي تناولت تداعيات الحدث وما خ ّلفه من عميق األثر في الدين والدنيا في أصقاع العالم المسيحي .الكتاب الذي
نعرضه صدر باللغة اإليطالية ضمن سياق االحتفاء والتد ّبر في ما جرى ،وهو لمؤرخ وعالم اجتماع من مواليد  ،1941تدور مجمل
أبحاثه حول قضايا الالئكية والدين ومسألة األصولية المسيحية ،حيث أصدر زهاء الثالثين مؤ َّلفا في الشأن.
عاقبة �أكل �أموال النا�س بالباطل
ي �ت ��وزع ك �ت��اب «ت ��اري ��خ ال�بروت �� �س �ت��ان �ت �ي��ة» جل ��ان ب ��وب�ي�رو على
حمورين �أ�سا�سيني :حمور يعالج ق�ضايا الهوتية كال�سيكية
وحمور يتناول ق�ضايا راهنة يف الربوت�ستانتية .حيث ي�سته ّل
امل��ؤل��ف كتابه باحلديث ع��ن ال���ش��رارة التي �ألهبت االحتجاج
ال��ذي �سرعان م��ا حت � ّول �إىل فتنة ع��ارم��ة ج � ّرت دوال و�شعوبا
�إىل �أواره��ا .فقد كانت «�صكوك الغفران» الب�ؤرة التي فجرت
احلدث� ،أو بعبارة �أو�ضح مقت التح ّيل على النا�س والتالعب
مب�شاعرهم الدينية .فقد كان بيع �صكوك اخلال�ص املزعومة
بق�صد نهب �أم��وال امل�ؤمنني ،ولت�شييد الكاتدرائيات الكربى
املنت�صبة يف �ساحات �أوروب ��ا وال�ت��ي منها كاتدرائية القدي�س
ب�ط��ر���س يف روم ��ا .مل ت�ك��ن الأم � ��وال امل�ج� ّم�ع��ة � �ص��د َق � ًة بهدف
ت�شييد م�ع��امل م�ق� ّد��س��ة ،ب��ل ك��ان��ت مقاي�ضة للدنيا ب��الآخ��رة
�ضمن ت�لاع��ب خ�سي�س بال�ضمائر .م��ا ح��ثّ ل��وث��ر ل�ل�إ��س��راع
ب�إعالن �أطروحاته اخلم�س والت�سعني االحتجاجية ال�شهرية،
�سنة  ،1517ورف�ضه رف�ضا باتا ذلك امل�سلك املخاتل يف الدين.
لكن جمريات ا ألح ��داث ح ّولت االحتجاج �إىل ث��ورة الهوتية
م�ست �سائر مفردات الغيبيات امل�سيحية ،وج ّرت �إىل
حقيقيةّ ،
فتنة �سيا�سية مهلكة اندلعت عنها حروب طاحنة وانق�سامات
اجتماعية مرعبة .ففي املنظور الإ�صالحي البدئي ت�ض ّمنت
كلمة «الربوت�ستانتية/االحتجاج» دالل��ة ديني ًة بحتة ،مت ّثلت
يف نقد م�سلك الكني�سة الكاثوليكية وم�ؤ�س�ساتها ،با�سم حق
ك ّل م�سيحي يف الإدالء بدلوه للإجابة بحرية عن كلمة الرب
كما تلقاها عرب الإميان وعرب �شهادة الأ�سرار للروح القد�س.
ل�ك��ن م �� �س��ارات الأح � ��داث ج�ع�ل��ت م��ن ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي��ة واق�ع��ة
م��ر ّك�ب��ة ارت�ب�ط��ت �أمي ��ا ارت �ب��اط ،وم�ن��ذ ال�ب��دء ،ب�ق��وى �سيا�سية
وب�أطراف متن ّفذة رنت لالنفكاك من هيمنة روما .وبالتايل
اتخذ امل�سار بُعدا حركيا جمع بني الدين وال�سيا�سة .ليتحول
مطلب الإ�صالح �إىل احتجاج� ،سرعان ما غدا خ�صاما دينيا
وفتنة �سيا�سية .فمنذ انعقاد «جممع فورم�س» (�أبريل 1521م)
عروتي الإميان من البابا
�أعلن لوثر ب�صريح العبارة «نق�ض
ْ
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واملجمع .»...م ّثل �إ�صرار الرجل على التم�سك بالكتاب املقد�س
ْ
برمتها .وكما خل�ص
وحده رف�ضا جازما مل�ؤ�س�سة كني�سة روما ّ
ال�شاعر نيكوال�س بوالو (1711-1636م) واق��ع احل��ال «يغدو
املحت ّج بابا ك ّلما رفع الكتاب املقد�س وح��ده» ،وهو ما تلخّ �ص
الحقا يف املقوالت الثالث« :بالكتاب املقد�س وح��ده»« ،بالرب
وحده ال غري»« ،بالنعمة وحدها ال غري» ،تلك املقوالت التي
�ألغت كافة �أ�شكال الو�ساطة ،لتبلغ م�ستوى �إ�سقاط مفهوم
الع�صمة ع��ن ال�ب��اب��ا .فقد ع��ار���ض ل��وث��ر اخل�لا���ص امل�شروط
واعترب النعمة الربانية منحة ال ا�ستحقاقا� ،إميانا ب�أنّ الكائن
الب�شري يف حاجة ما�سة �إىل حمبة الرب ولطفه لينجو دون
عب القبول ب�صكوك الغفران وبكافة
�شفيع �أو و�سيط .من هنا ّ
مظاهر اخلال�ص عن تعطيل ملعطى �إلهي غيبي.
ب �ع��د اخل ��و� ��ض يف ت �ل��ك ال �ق �� �ض��اي��ا ال�ل�اه ��وت �ي ��ة ال �ت ��ي ط�ب�ع��ت
الربوت�ستانتية على مدى قرون ،يحاول امل�ؤلف ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى الأو� �ض ��اع ال�لاه��وت�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة ال�ت��ي ط ��ر�أت م��ع موجة
البنتكو�ستالية وحتفز التيارات الأ�صولية .والبنتكو�ستالية
�ترج��م يف الل�سان ال�ع��رب��ي بـ»اخلم�سينية» ،ه��ي ت�ف� ّر ٌع
ال�ت��ي ُت َ
ّ
م��ذه�ب��ي ب��روت���س�ت��ان�ت��ي مب�لام��ح �إف��ري�ق�ي��ة� ،أط� �ل يف منت�صف
ال �ق��رن ال �ف��ائ��ت يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ب � ْي��د �أن اخل �ل�اف بني
الربوت�ستانتية التاريخية والبنتكو�ستالية املحدَثة يتمحور
يف �شكل العالقة ب�ين ال��رب وامل ��ؤم��ن .فمع الأوىل ،يتلخّ �ص
يف الت�أويل املبا�شر للن�ص املقد�س؛ يف حني مع الثانية يطغى
هاج�س التوا�صل املبا�شر للمرء مع الألوهية ،بناء على جتربة
عاطفية ق��وام�ه��ا الإمي ��ان ب�ت�ن� ّزل ال ��روح ال�ق��د���س� .ضمن هذا
ال�سياق امل�ستجدّ ،ي�س ّلط امل�ؤلف ال�ضوء على الأو�ضاع يف القارة
الأمريكية تبعا ملا ت�شهده من فوران ديني الفت.
يعود جان بوبريو بتبدّل الأو�ضاع �إىل مطلع القرن الع�شرين،
حني عقدت �أطراف يف الواليات املتحدة الأمريكية العز َم على
حتجيم ال��و��ص��اي��ة الكاثوليكية يف ج�ن��وب ال �ق��ارة ،و��س�ع��ت يف
تقلي�ص هيمنة كني�سة روما .فقد �أبدتِ الكنائ�س الربوت�ستانتية
الأمريكية حما�سا ملناف�سة نظريتها الكاثوليكية يف املنطقة.

وه��و ت��وج� ٌه ع ��ا ٌم ي��رى يف اجل�م��اع��ات الربوت�ستانتية ام �ت��داداً
ل �ل �ي�برال �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دي �ن ��ي واق �ت �� �ص ��ادي� � .ض �م��ن ه��ذا
ال�سياق ان��درج ت�صريح الرئي�س الأمريكي تيودور روزفيلت،
خ�لال العام  ،1912ب ��أنّ الكاثوليكية ت�ش ّكل عقبة �أم��ام متدد
ال���س�ي��ا��س��ة الأم��ري �ك �ي��ة ج �ن��وب ال �ق ��ارة .وه ��ي يف ال ��واق ��ع ر�ؤي ��ة
م�ستوحاة م��ن �سردية رائ�ج��ة ت��رى �أن الربوت�ستانتية مت ّثل
ال���س�ن��د ال� ِق�ي�م��ي والإي��دي��ول��وج��ي ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وال�ل�ي�برال�ي��ة،
عمادها ت�لازم َ
مفت�ض ب�ين الأخ�ل�اق الربوت�ستانتية وروح
املذهب الر�أ�سمايل ،وف��ق ال�ق��راءة الفيربية .لت�ستم ّر �أو�ضاع
التدافع بني الأط ��راف الربوت�ستانتية الأمريكية والكني�سة
الكاثوليكية الأوروبية حا�ضرة �إىل م�شارف احلقبة الراهنة.
فالكاتب الأمريكي �صامويل هاتنغتون يَع ّد الربوت�ستانتية
ع��ام�لا م�ه� ّم��ا و�أ��س��ا��س�ي��ا يف م���س��ار ال �ت �ط��ور ،وع�ن���ص��را ف��اع�لا
من عنا�صر القوة الأمريكية؛ يف مقابل ذل��ك �ص ّرح جوزيف
رات�سينغر (البابا الح ًقا)� ،إ ّبان توليه رئا�سة «جمل�س مراقبة
العقيدة» (يف  13مايو خالل العام �« )2004إن الواليات املتحدة
تدعم بقوة مت�دّد الربوت�ستانتية يف �أمريكا الالتينية ،وهو
ما يعني �أن تراجع الكاثوليكية حا�صل ج��راء عمل الكنائ�س
احلرة ،بتع ّلة �أن الكني�سة الكاثوليكية غري قادرة على �ضمان
نظام �سيا�سي اقت�صادي م�ستق ّر وغري مفلحة يف تربية الأمم،
يف وقت يُع ّد فيه منوذج الكنائ�س الربوت�ستانتية احل ّرة الأقدر
على الإ�سهام يف عملية البناء الدميقراطي ،مبا ي�ضاهي ما هو
جا ٍر يف الواليات املتحدة» .لقد قاد تطو ُر ال ِّنحل الربوت�ستانتية
يف �أم��ري�ك��ا الالتينية رج ��ا َل الكني�سة الكاثوليكية �إىل �إدان��ة
الربوت�ستانتية ب�شكل ح ��ازم ،وه��و م��ا ال جن��د ل��ه �شبها منذ
فرتة الإ�صالح� ،إىل ح ّد مهاجمة البابا يوحنا بول�س الثاين
َ
وو�صف مر ّوجيها بـ»الذئاب ال�ضارية» على
«ال ِّن َحل الإجنيلية»
�صفحات «ميامي هريالد» بتاريخ � 16أكتوبر .1992
�صحيح �شهدت �أم��ري�ك��ا الالتينية ،كما ي�برز م��ؤل��ف الكتاب،
ح�ضو َر طالئع املقيمني الربوت�ستانت منذ الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر ،حني ك��ان �أغلبهم من التجار الإجنليز

